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ކ ު
ުހ ަވ ުދ ައ ޮތުޅުު ެދ ު
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ކައުންސިލްގެ އިދރގެ މލީ ޒިންމދރު ވެރިޔއަށް

ތަޢރަފު
މި ރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ޤނޫނު ނަންބަރު ( 4/2007އޮޑިޓް ޤނޫނު) ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ގައްދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދރގެ  31ޑިސެންބަރ  2019އަށް ނިމުނު މލީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް އެ
ކައުންސިލުން ފސްކުރި ބަޖެޓ އެއްގޮތަށް ،އެ އިދރގެ މަޤުޞަދުތައް ޙޞިލްވ ގޮތަށް ،ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވ
ޖޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އއި ،ކައުންސިލްގެ އިދރއއި އެ އިދރގެ ބެލުމުގެ
ކަންތައްތަކަށް ،ބަ ެ
ބރު ( 3/2006ދައުލަތުގެ
ނ ަ
ވނީ ،ޤނޫނު ނަ ް
ކން ހިންގ ބަލަހައްޓފައި ަ
އދި އެހެނިހެން ކަން ަ
ދަށުގައިވ ވިޔަފރިތަކުގެ މލީ ަ
މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނު) އއި ،ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދއި ،ޤނޫނު ނަންބަރު ( 7/2010ދިވެހިރއްޖޭގެ އިދރީ ދއިރތައް
އ
ނތަކ ި
ލމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤނޫނު) އއި ،އަދިވެސް ކައުންސިލްގެ މލީ ކަންކަމއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤނޫ ު
ގަވއިދުތަކއި އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި ،އެއަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ މިންވަރމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔންކުރުމއި ،އިޞްލޙު
ނބަރު
ނ ނަ ް
ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފހަގަކުރެވުނު ކަންކަމމެދު އިޞްލޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އެ ކަންކަން ޤނޫ ު
( 3/2006ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނު) ގެ  36ވަނަ މއްދގެ (ހ) އއި އެއްގޮތްވ ގޮތުގެ މަތީން ކައުންސިލްގެ އިދރގެ
މލީ ޒިންމދރު ވެރިޔއަށް ހުށަހެޅުމއެކު ،ދިވެހިރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔގެ ޤނޫނުއަސސީގެ  213ވަނަ މއްދގައި ބުނެފައިވ
ގޮތުގެ މަތީން އެ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔއަށއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމެވެ .އަދި މި ރިޕޯޓު މިނިސްޓްރީ އޮފް
ބރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
ނ ު
ރޓީ އަށއި ހުވަދުއަތޮޅު ދެކު ު
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށއި ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯ ި
އިދރއަށް

ހުށަހަޅައި،

ރައްޔިތުންނަށް

ހން
ފންނނެ ެ
ެ

މި

އޮފީހުގެ

ވެބްސައިޓް

www.audit.gov.mv

ގައި

ޝއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.
ކައުންސިލްގެ  31ޑިސެންބަރ  2019އަށް ނިމުނު މލީ އަހަރުގެ މލީ ބަޔންތަކއި އެ ބަޔންތަކ ގުޅޭ ނޯޓުތައް ތައްޔރުކޮށް،
ގ
ނނު) ގެ  35ވަނަ މއްދ ެ
ހޅުމަކީ ،ޤނޫނު ނަންބަރު ( 3/2006ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ޤ ޫ
އޮޑިޓް ކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަ ެ
އ
(ހ) ގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ އިދރގެ މލީ ޒިންމދރު ވެރިޔގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ .ނަމަވެސް ،މލީ ބަޔންތައް ހުށަހަޅފަ ި

ޢޒީ ބިލްޑިންގ ( 1ވަނަ ފަންގިފިލ) ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއްޖެ .ފޯން 332 3939 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
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ނުވުމުން ،މލީ ބަޔންތައް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ މލީ ބަޔންތަކުގެ އޮޑިޓް ވަނީ ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ .އެހެންކަމުން،
މި އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވނީ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
މ
މި ރިޕޯޓުގައި ފހަގަކުރެވިފައިވ ކަންތައްތައް ކައުންސިލްގެ އިދރގެ އިސްވެރިންނ މަޝްވަރކުރެވިފައިވކަން ފހަގަކޮށްި ،
އޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވެދެއްވި ހުރިހ ބޭފުޅުންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

މލީ ޒިންމދރު ވެރިޔގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ގ ޤނޫނު) ގެ  88ވަނަ
ދވެހިރއްޖޭގެ އިދރީ ދއިރތައް ލމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމު ެ
ނބަރު ި ( 7/2010
ޤނޫނު ނަ ް
ލތުގެ މުދަލއި ފައިސ ބެލެހެއްޓުމުގެ
މއްދގައި ކައުންސިލްގެ އިދރއަށް ލިބޭ ފައިސ އއި މުދ ބަލަހައްޓަންވނީ ދައު ަ
ގ
ނބަރު ( 3/2006ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތު ެ
ނނު ނަ ް
ށފައިވުމުން ،ޤ ޫ
މށް ބަޔންކޮ ް
ޤނޫނއި ގަވއިދުތަކ އެއްގޮތްވ ގޮތުގެ މަތީން ކަ ަ
ނޑް ޓްރެޜަރީން ޝއިޢު ކޮށްފައިވ ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ
މނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެ ް
ގން ި
ޤނޫނު) އިން ބރު ލިބި ެ
ބލެހެއްޓުމއި،
ނތައްތައް ހިންގުމއިެ ،
ލ އަދި އެހެނިހެން ކަ ް
ތން ކައުންސިލްގެ އިދރގެ މ ީ
ގަވއިދ އެއްގޮތްވ ގޮތުގެ މަ ީ
ޚަރަދުތައް ކުރުމުގައި އެ އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފސްކުރި ބަޖެޓއި އެއްގޮތަށް ،އެ ކައުންސިލްގެ އިދރގެ މަޤުޞަދުތައް
ޙސިލްވ ގޮތަށް ،ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވ ކަންތައްތަކަށް ،ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި
ށ
ޚަރަދުކުރުމއި ،ކައުންސިލްގެ ހިސބުތައް ހަޤީޤަތއި އެއްގޮތަށް ޞައްޙަކަމއި ފުރިހަމަކއެކު ބަލަހައްޓ ،އެ ހިސބުތަކ އެއްގޮތަ ް
ރ ( 3/2006ދައުލަތުގެ
އަހަރީ މލީ ބަޔންތައް އެކުލަވލައި އޮޑިޓްކުރުމަށް މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ ،ޤނޫނު ނަންބަ ު
މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނު) ގެ  46ވަނަ މއްދގެ ދަށުން ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދރއަށް ކަނޑައަޅފައިވ
މލީ ޒިންމދރު ވެރިޔގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ށ
ޓން ކައުންސިލްގެ އިދރއިން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަ ް
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ  2019ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެ ު
ތށް ،ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވ
އއްގޮތަށް ،ކައުންސިލްގެ އިދރގެ މަޤުޞަދުތައް ޙޞިލްވ ގޮ ަ
ކައުންސިލުން ފސްކުރި ބަޖެޓ ެ
ޖޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އއި ،ކައުންސިލްގެ އިދރއއި އެ އިދރގެ ބެލުމުގެ
ކަންތައްތަކަށް ،ބަ ެ
ގ
ނބަރު ( 3/2006ދައުލަތު ެ
ނ ޤނޫނު ނަ ް
ނކަން ހިންގފައިވަ ީ
ކ ް
ދަށުގައިވ ވިޔަފރިތަކއި ފައިސއއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ަ
ނބަރު ( 7/2010ދިވެހިރއްޖޭގެ އިދރީ ދއިރތައް
ލތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދއި ،ޤނޫނު ނަ ް
މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނު) އއި ދައު ަ
ލމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤނޫނު) އއި ،އަދިވެސް ކައުންސިލްގެ އިދރގެ މލީ ކަންކަމއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޤނޫނުތަކއި
ގަވއިދުތަކއި އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި ،އެއަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ މިންވަރމެދު ދެކޭގޮތް ބަޔން ކުރުމއި ،އިޞްލޙުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް
ފހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް އިޞްލޙުކުރުމަށް ލަފ ދިނުމއެކު ،އެ ކަންކަން ކަމބެހޭ ފަރތްތަކުގެ ސަމލުކަމަށް ގެނައުމެވެ.
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މި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ،ކައުންސިލްގެ އިދރގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލުން ފސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓުގެ
ނ
ދމުގެ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރތުތައް ފުރިހަމަކުރު ް
ތ ބެލުމަށް ބޭނުންވ ހެކި ހޯ ު
މަޤުޞަދުތައް ޙޞިލުކުރުމަށް ޯ
ގ ގަވއިދއި ކައުންސިލްގެ
ހިމެނެއެވެ .މި އިޖުރތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނއި ،ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތު ެ
ދތަކއި ޚިލފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރު
އިދރގެ މލީ ކަންކަމއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޤނޫނއި ގަވއި ު
ވަޒަންކުރުން ހިމެނެއެވެ.
މިގޮތުން ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދރއިން  2019ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ އެ
އ
އަހަރަށް އެ ކައުންސިލުން ފސްކުރި ބަޖެޓ އެއްގޮތަށް ،އެ ކައުންސިލްގެ އިދރގެ މަޤުޞަދުތައް ޙޞިލްވ ގޮތަށް ،ބަޖެޓުގަ ި
އދި ކައުންސިލްގެ އިދރއއި
ކަނޑައެޅިފައިވ ކަންތައްތަކަށް ،ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ހުދޫދުގެ ތެރޭގައިތޯ އއި ަ
ގ
ގއި ،ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތު ެ
ކން ހިންގުމު ަ
ވޔަފރިތަކއި ފައިސއއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަން ަ
އެ އިދރގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވ ި
ނނުތަކއި
ގ ގަވއިދއި ،އަދިވެސް ކައުންސިލްގެ އިދރގެ މލީ ކަންކަމއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޤ ޫ
ލތުގެ މލިއްޔަތު ެ
ޤނޫނއި ،ދައު ަ
ދފައިވ
ކށީގެންވ ހެކި ހޯ ި
ނ ކުރުމަށް ބޭނުންވ މިންވަރަށް އެ ަ
ގަވއިދުތަކަށް އަމަލުކުރެވިފައިވ މިންވަރމެދު ދެކޭގޮތް ބަޔ ް
ކަމަށް މި އޮފީހުން ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ޤނޫނއި ގަވއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ މިންވަރމެދު ދެކޭގޮތް ބިނކުރެވުނު އަސސް
ތން،
އ ބަޔންކޮށްފައިވ ގޮ ު
ގ  35ވަނަ މއްދގެ (ހ) ގަ ި
އލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނު) ެ
ނންބަރު ( 3/2006ދަ ު
( )1ޤނޫނު ަ
ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އޮފީހެއްގައި ،އެ ޤނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅ މލީ ޒިންމދރު ވެރިޔ ،ކޮންމެ މީލދީ އަހަރެއް ނިމޭތ
ޓ
ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެ މއްދގައި ބަޔންކުރ މލީ ހިސބުތަކއި އިދރގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯ ް
ހިމަނައިގެން ،އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ތައްޔރުކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަން ވނެއެވެ .ނަމަވެސް ،ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ
ޓ
ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދރގެ  2019ވަނަ އަހަރުގެ މލީ ހިސބުތަކއި ،އިދރގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯ ް
ށ
ކއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަ ް
ތއްޔރުކޮށް ،އެ މއްދގައި ބުނ މުއްދަތުގައި ،އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަ ަ
ހިމަނައިގެން ،އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ަ
ސލްގެ މލީ ބަޔންތަކުގެ އޮޑިޓެއް ކުރެވެން ނެތުން.
ހުށަހަޅފައި ނުވުމުން ،ކައުން ި
( )2ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދުގެ  5.21ވަނަ މއްދގެ (ހ) ގައި ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސ
ށ ކަނޑައެޅިފައިވ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށއި ފައިސ
ހޯދުމަށްޓަކައި ފައިސ ދެއްކުމަ ް
ގއި ފައިސ ދެއްކުމަށް
ދެއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވ މުއްދަތު ހަމަވއިރު ފައިސ ނުލިބިއްޖެނަމަ( 7 ،ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭ ަ
އ އަދި  2ވަނަ ފަހަރަށް ވެސް ފައިސ ދެއްކުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުން ފައިސ
ލިޔުމުން ހަނދންކޮށްދިނުމަށ ި
ހޅުމަށް ބަޔންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އޮޑިޓްކުރެވުނު ތރީޚު
ހށަ ެ
މގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ު
ނުދައްކައިފިނަމަ ،ފައިސ ހޯދު ު
( 15ސެޕްޓެންބަރު  )2020ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ އިދރއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސގެ ގޮތުގައި ( 566,605/-ފަސް
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ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހަ ހސް ހަ ސަތޭކަ ފަހެއް) ރުފިޔ ހުރިއިރު ،މިފައިސ ހޯދުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވކަން
ލިޔުމުން އެނގެން ނެތުން.
އޞޫލު ނަންބަރު /2018/221/02އ (ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީގެ އުޞޫލު)ގެ  14ވަނަ
( )3ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ު
ނަންބަރުގެ (ށ) ގައި ކައުންސިލަރަކު މެޑިކަލް ލިޔުން ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ސަލމުގެ ޗުއްޓީގައި ނުވަތަ އޢިލީ
ޒިންމގެ ޗުއްޓީގައި ހުރުމަށްފަހު ،މަސައްކަތަށް ނިކުމެ އެ ކައުންސިލަރު ސަލމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔންކޮށް
އންސިލަރުންގެ މުސރަ
ފމު" ހުށަހަޅަންވނެ ކަމަށއި ކަ ު
"ސަލމުގެ/އޢިލީ ޒިންމގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔންކުރ ޯ
ހިސބުކުރ ދުވަހއި ހަމައަށް ސަލމުގެ/އޢިލީ ޒިންމގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔންކުރ ފޯމް ހުށަހަޅފައިނުވނަމަ
އެދުވަހަކީ ޣައިރު ޙޟިރީއެއް ކަމަށް ބަލައި ،މުސރަ ހިސބުކުރުމަށް ބަޔންކޮށްފައި ވެއެވެ .ނަމަވެސް 01 ،ޖެނުއަރީ
ނ
ށ ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މެމްބަރެއް ،މަތީގައި ބަޔންކުރެވު ު
 2019އިން ފެށިގެން  31ޑިސެންބަރު  2019ގެ ނިޔަލަ ް
ތކަށް "ސަލމުގެ/އޢިލީ
ސަރކިއުލަރގައިވ ގޮތުގެ މަތީން ސަލމްގައި ނުވަތަ އޢިލީ ޒިންމގެ ޗުއްޓީގައި ހުންނަވ ދުވަސް ަ
ޒިންމގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔންކުރ ފޯމު" ހުށަހަޅަމުން ނުދކަމއި އަދި މިދުވަސްތަކަށް މުސރައއި އެލަވަންސް
ވނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސަލމް ފޯމް ހުށައަޅފައި ނުވ ދުވަސްތަކަށް މުސރައއި އިނޔަތުގެ
ދީފައިވުމުގެ ސަބަބުން ަ 2019
ގޮތުގައި ( 54,367/-ފަންސސް ހަތަރު ހސް ތިން ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތެއް) ރުފިޔ އިތުރަށް ދީފައިވުން.
ނ
ނބަރު ( 7/2010ދިވެހިރއްޖޭގެ އިދރީ ދއިރތައް ލމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤނޫނު)ގެ  124ވަ ަ
( )4ޤނޫނު ނަ ް
މއްދގައި ބަޔންކޮށްފައިވ ފަދައިން ،ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ގައްދޫ ކައުންސިލް އިދރގެ އެއްވެސް މެމްބަރެއް އެ
ހ
މެމްބަރެއްގެ ފައިސއއި ވިޔަފރީގެ މަޢުލޫމތު އަދި އމްދަނީ އއި އމްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކއި ވިޔަފރީގެ ގުޅުންތަކބެ ޭ
ކއުންސިލް މެމްބަރުންގެ
މަޢުލޫމތު ލިޔުމުން ކައުންސިލްގެ އިދރއަށް ހުށަހަޅފައިވކަން ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަންނެތުމުންަ ،
މަޤމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދކުރުމުގައި އެ މަޤމުގެ މަސްލަޙަތަށް ފުށޫއަރ ވިޔަފރީގެ މުޢމަލތެއް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް
ނންކަން ކަށަވަރު ނުކުރެވުން.
ކޮށްފައިވކަން ނުވަތަ ޫ
ނ
ނބަރު ( 7/2010ދިވެހިރއްޖޭގެ އިދރީ ދއިރތައް ލމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤނޫނު)ގެ  110ވަ ަ
( )5ޤނޫނު ނަ ް
ނމުކޮށް ހުޅުވލެވިފައިވ
ނމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް ޢ ް
ދ ު
މއްދ ގައިވ ގޮތުގެ މަތީން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމތު ި
ރ
ށފައިވެއެވެ .އަދި ފެބްރުވަ ީ
ށ ބަޔންކޮ ް
އވަންޖެހޭނެ ކަމަ ް
ހ ބ ް
އހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަ ު
ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ ަ
ތވި އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓއި ،މލީ ރިޕޯޓއި ،އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅަންވނެ
އ ު
މަހު ބއްވ ބައްދަލުވުމުގައި ފ ި
ކަމަށއި ޖުލައި މަހު ބއްވ ޢންމު ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ އިދރގެ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތވަލއި
ގ އިދރއިން 2019
ށފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ކައުންސިލް ެ
ށ ބަޔންކޮ ް
ށހަޅ ޚިޔލު ހޯދަންވނެ ކަމަ ް
ނށް ހު ަ
ބަޖެޓް ރައްޔިތުން ަ
ނ
ނ ު
ދލުވުން ބއްވފައި ވީނަމަވެސް ،ޖުލައި މަހުގެ ބައްދަލުވުން ޤ ޫ
ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ މިދެންނެވުނު ބައް ަ
ގައިވ ގޮތުގެ މަތީން ބއްވފައި ނުވތީ ،ރައްޔިތުންނަށް ޙިއްސ ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު މަޢުލޫމތު ޙިއްސ ނުކުރެވި ހުރުމއި
ކައުންސިލްގެ އިދރގެ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތވަލއި ބަޖެޓއި ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޙިޔލު ހޯދިފައި
ނުވުން.

ޢޒީ ބިލްޑިންގ ( 1ވަނަ ފަންގިފިލ) ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއްޖެ .ފޯން 332 3939 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
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ޤނޫނއި ގަވއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ މިންވަރމެދު ދެކޭގޮތް
މި އޮފީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި،
ލ
ނސިލްގެ އިދރގެ  31ޑިސެމްބަރު  2019އަށް ނިމުނު މ ީ
ވދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ގައްދޫ ކައު ް
(ހ) މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ،ހު ަ
އަހަރުގެ ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ އެ އަހަރަށް ކައުންސިލުން ފސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓ އެއްގޮތަށް ،ކައުންސިލްގެ އިދރގެ
ޖޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވ މިންވަރަށް،
މަޤުޞަދުތައް ޙޞިލްވ ގޮތަށް ،އެ ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވ ކަންތައްތަކަށް ،ބަ ެ
ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނއި ،ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދއި އެއްގޮތަށެވެ.
(ށ) އަދި ޤނޫނއި ގަވއިދަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވ މިންވަރމެދު ދެކޭގޮތް ބިނކުރެވުނު އަސސްގެ ނަންބަރު ( )1އިން ()5
އަށް ބަޔންކޮށްފައިވ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި ،ކައުންސިލްގެ އިދރގެ އެހެނިހެން މލީ ކަންކަން ،މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ،ހިންގ
ލތުގެ މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނއި ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދއި ކައުންސިލްގެ މލީ ކަންކަމ ގުޅުންހުރި
ބަލަހައްޓފައި ވަނީ ދައު ަ
އ އަދި ޤނޫނު ނަންބަރު ( 7/2010ދިވެހިރއްޖޭގެ އިދރީ ދއިރތައް ލމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
އެހެނިހެން ޤނޫނއި ގަވއިދުތަކ ި
ތށް ކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ.
ހިންގުމުގެ ޤނޫނު) އއި އެއްގޮ ަ

އޮޑިޓްގައި ފހަގަ ކުރެވުނު މައްސަލަތަކއި އިޞްލޙުކުރަން ލަފ ދިންގޮތް
 .1ކައުންސިލްގެ މލީ ބަޔންތައް އޮޑިޓް ކުރުމަށް ހުށަހަޅފައި ނުވުން
ގ  35ވަނަ މއްދގެ (ހ) ގައި ބަޔންކޮށްފައިވ ގޮތުން،
ނބަރު ( 3/2006ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނު) ެ
ޤނޫނު ނަ ް
ދައުލަތުގެ ކޮންމެ މަސްއޫލު އޮފީހެއްގައި ،މި ޤނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅ މލީ ޒިންމދރު ވެރިޔ ،ކޮންމެ މލީ އަހަރެއް
ޓ
ނިމޭތ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެ މއްދގައި ބަޔންކުރ މލީ ހިސބުތަކއި އިދރގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯ ް
ނއެވެ .އަދި މި ރިޕޯޓް ތައްޔރުކުރަންވނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހިމަނައިގެން ،އަހަރީ ރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންވ ެ
ނބަރ )13-D2/CIR/2016/9:އިން ،ރަށު ކައުންސިލް،
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މލިއްޔަތބެހޭ ސަރކިއުލަރ (ނަ ް
ށ
އ ތައްޔރުކުރުމަށް ކަނޑައަޅފައިވ އޮނިގަނޑއި އެއްގޮތަ ް
އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މލީ ހިސބުތަ ް
ކަމަށް ބަޔންކޮށްފައިވެއެވެ.
ލ ހިސބުތަކއި އިދރގައި
ބރީ ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދރއިން  2019ވަނަ އަހަރުގެ މ ީ
ނަމަވެސް ،ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނު ު
ށ
ތއްޔރުކޮށް ،އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަ ް
ހމަނައިގެން ،އަހަރީ ރިޕޯޓެއް ަ
ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓް ި
ރމެވެ.
ހުށަހަޅފައި ނުވކަން ފހަގަ ކު ަ
ކނުބުރީ ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ
ވމުގެ ސަބަބުން ،ހުވަދުއަތޮޅު ދެ ު
ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ހުށަހަޅފައި ނު ު
އިދރގެ  31ޑިސެންބަރު  2019އަށް ނިމުނު މލީ އަހަރުގެ މލީ ބަޔންތަކުގެ އޮޑިޓް ކުރެވޭގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ.
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އިޞްލޙުކުރަން ލަފ ދިންގޮތް

(ހ) ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ޤނޫނުގެ  35ވަނަ މއްދގެ (ހ) ގައި ބަޔންކޮށްފައިވ ގޮތަށް ،ކައުންސިލްގެ މލީ ބަޔންތައް،
ރގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް
ކައުންސިލްގެ އިދރގެ އަހަރީ ރިޕޯޓއެކު ،ކޮންމެ މީލދީ އަހަރެއް ނިމޭތ ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެ ޭ
ދ މި ރިޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މލިއްޔަތބެހޭ ސަރކިއުލަރ
ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަ ި
އ
ތޅު ކައުންސިލް އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މލީ ހިސބުތަ ް
ށ ކައުންސިލް ،އަ ޮ
(ނަންބަރ )13-D2/CIR/2016/9:އިން ،ރަ ު
ތައްޔރުކުރުމަށް ކަނޑައަޅފައިވ އޮނިގަނޑއި އެއްގޮތަށް ތައްޔރުކުރުމަށް ވެސް ދަންނަވަމެވެ.
(ށ) މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ނެރެފައިވ މލިއްޔަތ ބެހޭ ނަންބަރު 19( 13-D2/CIR/2016/14
ޑިސެންބަރު ' )2016މލީ ހިސބު ނިންމުމއިގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓއިބެހޭ' ސަރކިއުލަރ ގައި ބަޔންކޮށްފައިވ
ވސް ދަންނަވަމެވެ.
ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ެ

 .2ކައުންސިލްގެ އިދރއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސ ހޯދުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވކަން ލިޔުމުން އެނގެން ނެތުން
އ
ނޖެހޭ ފައިސ ހޯދުމަށްޓަކަ ި
ބ ް
ށ ލި ެ
އ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަ ް
ގ  5.21ވަނަ މއްދގެ (ހ) ގަ ި
ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދު ެ
ށ
ފައިސ ދެއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށއި ފައިސ ދެއްކުމަ ް
ފއިސ ދެއްކުމަށް ލިޔުމުން
ކަނޑައެޅިފައިވ މުއްދަތު ހަމަވއިރު ފައިސ ނުލިބިއްޖެނަމަ( 7 ،ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ަ
ދނުމުން ފައިސ ނުދައްކައިފިނަމަ ،ފައިސ
ކމަށް ފުރުޞަތު ި
ވނަ ފަހަރަށް ވެސް ފައިސ ދެއް ު
ދނުމަށއި އަދި ަ 2
ހަނދންކޮށް ި
ރ
ށފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ،އޮޑިޓްކުރެވުނު ތރީޚު ( 15ސެޕްޓެންބަ ު
ށ ހުށަހެޅުމަށް ބަޔންކޮ ް
ހޯދުމުގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަ ް
 )2020ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ އިދރއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސގެ ގޮތުގައި ( 566,605/-ފަސް ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހަ
ނ
ގ ް
ހސް ހަ ސަތޭކަ ފަހެއް) ރުފިޔ ހުރިއިރު ،މިފައިސ ހޯދުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވކަން ލިޔުމުން އެނ ެ
ނެތްކަން ފހަގަ ކުރެވުނެވެ.
އިޞްލޙުކުރަން ލަފ ދިންގޮތް
އ
ނޖެހޭ ފައިސ ހޯދުމަށްޓަކަ ި
ބ ް
ށ ލި ެ
އ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަ ް
ގ  5.21ވަނަ މއްދގެ (ހ) ގަ ި
ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދު ެ
ށ
ފައިސ ދެއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށއި ފައިސ ދެއްކުމަ ް
ފއިސ ދެއްކުމަށް ލިޔުމުން
ކަނޑައެޅިފައިވ މުއްދަތު ހަމަވއިރު ފައިސ ނުލިބިއްޖެނަމަ( 7 ،ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ަ
ދނުމުން ފައިސ ނުދައްކައިފިނަމަ ،ފައިސ
ކމަށް ފުރުޞަތު ި
ވނަ ފަހަރަށް ވެސް ފައިސ ދެއް ު
ދނުމަށއި އަދި ަ 2
ހަނދންކޮށް ި
މވެ.
ފދައިން އަމަލުކުރުމަށް ދަންނަވަ ެ
ހށަހެޅުމަށް ބަޔންކޮށްފައިވތީ އެ ަ
ހޯދުމުގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ު
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 .3ކައުންސިލަރުން ސަލމް ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔންކޮށް ލިޔުން ހުށަހަޅފައި ނުވ ދުވަސްތަކަށް މުސރައއި އެލަވަންސް
ދީފައިވުން

ނ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ އުޞޫލު ނަންބަރު /2018/221/02އ (ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީގެ އުޞޫލު) ގެ  14ވަ ަ
ލ ޒިންމގެ
ގއި ނުވަތަ އޢި ީ
ށ ސަލމުގެ ޗުއްޓީ ަ
ނ ނުޖެހޭ ގޮތަ ް
ލރަކު މެޑިކަލް ލިޔުން ހުށަހަޅަ ް
އ ކައުންސި ަ
ނަންބަރުގެ (ށ) ގަ ި
ޗުއްޓީގައި ހުރުމަށްފަހު ،މަސައްކަތަށް ނިކުމެ އެ ކައުންސިލަރު ސަލމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔންކޮށް "ސަލމުގެ/އޢިލީ
ޒިންމގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔންކުރ ފޯމު" ހުށަހަޅަންވނެ ކަމަށއި ކައުންސިލަރުންގެ މުސރަ ހިސބުކުރ ދުވަހއި
ދވަހަކީ ޣައިރު ޙޟިރީއެއް
ގ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔންކުރ ފޯމް ހުށަހަޅފައިނުވނަމަ އެ ު
ހަމައަށް ސަލމުގެ/އޢިލީ ޒިންމ ެ
ކަމަށް ބަލައި ،މުސރަ ހިސބުކުރުމަށް ބަޔންކޮށްފައި ވެއެވެ.
ލގެ އެއްވެސް ކައުންސިލް
ރ  2019ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސި ް
ނަމަވެސް 01 ،ޖެނުއަރީ  2019އިން ފެށިގެން  31ޑިސެންބަ ު
ޒންމގެ ޗުއްޓީގައި ހުންނަވ
ވނު ސަރކިއުލަރގައިވ ގޮތުގެ މަތިން ސަލމްގައި ނުވަތަ އޢިލީ ި
މެމްބަރެއް ،މަތީގައި ބަޔންކުރެ ު
ދުވަސްތަކަށް "ސަލމުގެ/އޢިލީ ޒިންމގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔންކުރ ފޯމު" ހުށަހަޅަމުން ނުދކަމއި އަދި މިދުވަސްތަކަށް
މުސރައއި އެލަވަންސް ދީފައިވކަން ފހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ .އެގޮތުން 2019 ،ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސަލމް ފޯމް
ކ
ހތަރު ހސް ތިން ސަތޭ ަ
ށ މުސރައއި އިނޔަތުގެ ގޮތުގައި ( 54,367/-ފަންސސް ަ
ހުށައަޅފައި ނުވ ދުވަސްތަކަ ް
ފަސްދޮޅަސް ހަތެއް) ރުފިޔ ދީފައިވކަން ފހަގަ ކުރެވުނެވެ.
އިޞްލޙުކުރަން ލަފ ދިންގޮތް
ތށް މުސރައއި ،އެކިއެކި
(ހ) ދައުލަތުގެ މލިއްޔަތުގެ ގަވއިދުގެ  7.14ވަނަ މއްދގެ (ހ) ގައި ބަޔން ކޮށްފައިވގޮ ަ
އެލަވަންސއި ،އިތުރުގަޑީގެ ފައިސއއި ،މިނޫންވެސް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސއެއް ދިނުމުގައި

ދޭންޖެހޭވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސ ދެވިއްޖެނަމަ ،އިތުރަށް ދެވިފައިވ ފައިސ އަނބުރ ހޯދައި ދައުލަތުގެ މލިއްޔއަށް
ޖަމކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ރޓީގެ ނަންބަރު /2018/221/2އ (ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީ އ ގުޅޭ އުޞޫލު)ގެ  14ވަނަ
ނޓް އޮތޯ ި
(ށ) ލޯކަލް ގަވަރމަ ް
ތށް ސަލމްގެ ޗުއްޓީގައި ހުރުމަށްފަހު،
ނަންބަރުގެ (ށ) ގައި ވގޮތަށް ކައުންސިލަރަކު މެޑިކަލް ލިޔުން ހުށަހަޅަންނުޖެހޭ ގޮ ަ
މަސައްކަތަށް ނިކުމެ އެ ކައުންސިލަރު ސަލމުގެ ޗުއްޓީގައި ހުރި ސަބަބު ބަޔންކޮށް" ،ސަލމުގެ /އޢިލީ ޒިންމގެ ޗުއްޓީގައި
ހުރި ސަބަބު ބަޔންކުރ ފޯމު" ހުށެހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 .4ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ވިޔަފރިއއި އމްދަނީގެ މަޢުލޫމތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދރއަށް ހުށަހަޅފައި ނުވުން

ނ
ނބަރު ( 2010/7ދިވެހިރއްޖޭގެ އިދރީ ދއިރތައް ލމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤނޫނު) ގެ  124ވަ ަ
ޤނޫނު ނަ ް
ގ
މމްބަރަކު އިންތިޚބުވުމއެކު އެ މެމްބަރެއްގެ ފައިސއއި ވިޔަފރީގެ މަޢުލޫމތު އަދި އޭނ ެ
މއްދގައި ބަޔންކޮށްފައިވަނީ ެ
އމްދަނީއއި އމްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތަކއި ވިޔަފރީގެ ގުޅުންތަކބެހޭ މަޢުލޫމތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދރއަށް
ޢޒީ ބިލްޑިންގ ( 1ވަނަ ފަންގިފިލ) ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއްޖެ .ފޯން 332 3939 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
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ގ
ވސް ،ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ ވިޔަފރިއއި އމްދަނީގެ މަޢުލޫމތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލް ެ
މށެވެ .ނަމަ ެ
ހުށަހަޅަންވނެ ކަ ަ
އިދރއަށް ހުށަހަޅފައި ނުވކަން ފހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.
އިޞްލޙުކުރަން ލަފ ދިންގޮތް
ނ
ނބަރު ( 2010/7ދިވެހިރއްޖޭގެ އިދރީ ދއިރތައް ލމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤނޫނު) ގެ  124ވަ ަ
ޤނޫނު ނަ ް
މއްދގައިވ ގޮތުގެ މަތީން މެމްބަރުންގެ ވިޔަފރިއއި އމްދަނީގެ މަޢުލޫމތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލްގެ އިދރއަށް ހުށަހެޅުމަށް
ދަންނަވަމެވެ.

 .5ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމތު ދިނުމަށްޓަކައި ޢންމުކޮށް ހުޅުވލެވިފައިވ ބައްދަލުވުން ބއްވފައި ނުވުން
ނނު) ގެ  110ވަނަ މއްދ
ވހިރއްޖޭގެ އިދރީ ދއިރތައް ލމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ޫ
ނބަރު ( 7/2010ދި ެ
ޤނޫނު ނަ ް
ފއިވ ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ
ގައިވ ގޮތުގެ މަތީން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމތު ދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް ޢންމުކޮށް ހުޅުވލެވި ަ
އ
މހު ބއްވ ބައްދަލުވުމުގަ ި
ނކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި ފެބްރުވަރީ ަ
މށް ބަޔ ް
އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަހު ބއްވަންޖެހޭނެ ކަ ަ
ފއިތުވި އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓއި ،މލީ ރިޕޯޓއި ،އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅަންވނެ ކަމަށއި ޖުލައި މަހު ބއްވ
ޢންމު ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ އިދރގެ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތވަލއި ބަޖެޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅައި،
ޚިޔލު ހޯދަންވނެ ކަމަށް ބަޔންކޮށްފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ،ކައުންސިލްގެ އިދރއިން  2019ވަނަ އަހަރު ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި
ފއި ނުވކަން ފހަގަ ކުރެވުނެވެ.
ވން ޤނޫނުގައިވ ގޮތުގެ މަތީން ބއްވ ަ
މަހު ބއްވަންޖެހޭ ބައްދަލު ު
އިޞްލޙުކުރަން ލަފ ދިންގޮތް
ނނު) ގެ  110ވަނަ މއްދ
ވހިރއްޖޭގެ އިދރީ ދއިރތައް ލމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ޫ
ނބަރު ( 7/2010ދި ެ
ޤނޫނު ނަ ް
ގައިވ ގޮތުގެ މަތީން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމތު ދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނަށް އއްމުކޮށް ހުޅުވލެވިފައިވ ބައްދަލުވުމެއް ކޮންމެ
މލު
ގއިވ ގޮތުގެ މަތީން ޢަ ަ
ނނު ަ
ނނެވި ޤ ޫ
ށފައިވތީ ،މި ދެ ް
އަހަރެއްގެވެސް ފެބްރުއަރީ އަދި ޖުލައި މަހު ބޭއްވުމަށް ބަޔންކޮ ް
ކުރައްވަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި މި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔ ފުރިހަމަޔަށް ލިޔުމަށްފަހު ފައިލުކުރުމަށް
ދަންނަވަމެވެ .މީގެއިތުރުން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދ ގޮތުގެ މަޢުލޫމތު މަދުވެގެން ދެ މަހުން އެއްމަހު
ކައުންސިލްގެ އިދރއިން އންމުކުރަމުން ގެންދިޔުމަށް ވެސް ދަންނަވަމެވެ.

ޢޒީ ބިލްޑިންގ ( 1ވަނަ ފަންގިފިލ) ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މލެ ،ދިވެހިރއްޖެ .ފޯން 332 3939 :ފެކްސް 331 6430 :އީ-މެއިލްinfo@audit.gov.mv :
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އޮޑިޓްގައި ފހަގަކުރެވުނު އެހެނިހެން ކަންތައްތައް
 .1ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ވަޒީފ އަދކުރ މުވައްޒަފުން ދިވެހިރއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގައި ބައިވެރި
ކޮށްފައި ނުވުން
އ
ވހިރއްޖޭގެ ޕެންޝަނއިބެހޭ ޤނޫނު) ގެ  12ވަނަ މއްދގެ (ށ) ގައިވ ގޮތުން މުވައްޒަފުންނ ި
ނންބަރު ( 2009/8ދި ެ
ޤނޫނު ަ
ނ
ގ ް
ވަޒީފ ދޭ ފަރތް މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގައި ރަޖިސްޓަރކޮށް ،ވަޒީފ ދޭ ތރީޚުން ފެށި ެ
ނ ލޒިމް
ނސިލްގެ އިދރގެ މައްޗަށް މި ދެންނެވި ޤނޫނު ް
ކމްގައި ބައިވެރި ކުރުމަކީ ކައު ް
ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސް ީ
ރޙައްދު ސފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ނަގފައިވ މުވައްޒަފުންނއި،
ކުރކަމެކެވެ .ނަމަވެސް ،ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން އިޖްތިމޢީ ސަ ަ
ސެކިއުރިޓީ އަށް ނަގފައިވ މުވައްޒަފުން ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގައި ބައިވެރިކޮށްފައި ނުވކަން ފހަގަ ކުރެވުނެވެ.
އިޞްލޙުކުރަން ލަފ ދިންގޮތް
ގ މަތީން
ދވެހިރއްޖޭގެ ޕެންޝަނއިބެހޭ ޤނޫނު) ގެ  12ވަނަ މއްދގެ (ށ) ގައިވ ގޮތު ެ
ނންބަރު ި ( 2009/8
ޤނޫނު ަ
ކައުންސިލްގެ އިދރގައި ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ވަޒީފ އަދކުރ މުވައްޒަފުން ދިވެހިރއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން
ސްކީމްގައި ބައިވެރި ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 .2ޑައިވިންގ ސްކޫލެއް ހިންގުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދރގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވ އިމރތެއް (އަލަ ފެކްޓްރީ) ކުއްޔަށް
ދިނުމުގައިއއި ކުލި ދެއްކުމުގައި ފހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް
ޑައިވިންގ ސްކޫލެއް ހިންގުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދރގެ ބެލުމުގައި ދަށުގައިވ އިމރތެއް (އަލަ ފެކްޓްރީ) ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި
ތން ފހަގަ ކުރެވުނު މައްސަލަތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ބައެއް މައްސަލަތައް ހުރިކަން އޮޑިޓަށް ފހަގަ ކުރެވުނުވެ .އެގޮ ު
(ހ) އަމިއްލަ ފަރުދަކަށް ޑައިވިންގ ސްކޫލެއް ހިންގުމަށް ކައުންސިލްގެ އިދރގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވ އިމރތެއް (އަލަ ފެކްޓަރީ)
ވީހވެސް ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވ ކަމުގައި  30ޖުލައި  2018ގައި ސިޓީއަކުން ކައުންސިލްގެ އިދރގައި
އެދުމުން ،ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ  58ވަނަ ޢންމު ބައްދަލުވުމުގައި އިމރތް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކައުންސިލުން
ނިންމަވފައިވެއެވެ .އެގޮތުން  4އޮކްޓޯބަރ  2018ގައި މި އިމރތް  3އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށްދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި
ނމަވެސް ،މި އެއްބަސްވުމުގެ އެއްވެސް މއްދއެއްގައި އެ އިމރތުގައި ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހެނީ
ދެފަރތުންވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެަ .
ޓ
ނސިލްގެ އިދރގެ ފަރތުން މަޢުލޫމތު ދީފައިވ ގޮތުގައި އޮޑި ް
ޑައިވިންގ ސްކޫލެއްކަމުގައި ބަޔންކޮށްފައި ނުވެއެވެ .އަދި ކައު ް
ބރު  )2020ގެ ނިޔަލަށް މިއިމރތުގައި ކުރިއަށްގެންދަނީ ޑައިވިންގ އިކުއިޕްމަންޓްސް ވިއްކ
ކުރެވުނު ތރީޚު ( 15ސެޕްޓެން ަ
ފިހރައެކެވެ .މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލުން އިމރތް ކުއްޔަށްދިން މަޤުސަދު ހސިލުނުވެއެވެ .އަދި އިޢުލން ކުރުމެއްނެތި
ށ
މި އިމރތް ވަކި ފަރތަކަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވުމުގެ ސަބަބުން މި އިމރތް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝައުގުވެރިވ އެހެން ފަރތްކަތަ ް
ހަމަހަމަ ފުރުޞަތެއް ލިބިފައި ނުވކަން ފހަގަ ކުރަމެވެ.
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ގ
ނ ެ
ށ ދެފަރތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވ އެއްބަސްވުމުގެ  5ވަނަ މއްދގައި ކުއްޔަށް ހިފ ތަ ު
(ށ) އިމރތް ކުއްޔަށް ދިނުމަ ް
ކުލިއަކީ މަހަކު ( 1,500/-ފަނަރަ ސަތޭކަ) ރުފިޔ ކަމުގައި ބަޔންކޮށްފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ،ކަނޑައެޅިފައިވ މުއްދަތުގައި
ނ
ކުލި ނުދެއްކި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ޖޫރިމަނ ކުރެވޭ އުޞޫލެއް މި އެއްބަސްވުމުގައި ނެތްކަން ފހަގަ ކުރެވުނެވެ .އެގޮތު ް
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރި ތރީޚު ( 4އޮކްޓޫބަރު  )2018އިން ފެށިގެން އޮޑިޓް ކުރެވުނު ތރީޚު ( 15ސެޕްޓެންބަރު )2020
ލ
މން އޮޑިޓް ކުރެވުނު ތރީޚުގެ ނިޔަލަށް އެފަރތުން ކައުންސި ް
ތނެއް) މަހުގެ ކުލިއެވެ .އެހެންކަ ު
ގެ ނިޔަލަށް ދައްކފައިވަނީ ި ( 3
ވނެވެ .އަދި ކައުންސިލްގެ
އިދރއަށް ދައްކަންޖެހޭ ( 27,000/-ހަތވީސް ހސް) ރުފިޔ ލިބިފައި ނުވކަން ފހަގަ ކުރެ ު
އިދރއއި އެހެނިހެން ފަރތްތަކއި ދެމެދު ވެފައިހުރި ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ކަނޑައެޅިފައިވ
ބންތައް ކުއްޔަށް ހިފފައިވ
ނމަ ،ޖޫރިމަނ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބަޔންކޮށްފައި ވުމުން ،އެހެން ި
މުއްދަތުގައި ކުލި ނުދައްކައިފި ަ
މވެ.
މ ފަރތަށް ލިބޭކަން ފހަގަ ކުރަ ެ
ލބޭ މަންފއެއް ި
ފަރތްތަކަށް ނު ި
އިޞްލޙުކުރަން ލަފ ދިންގޮތް
ތ
ކރަނީ ކޮން މަސައްކަތެއް ޯ
ތކުގައި ކުއްޔަށްހިފ ފަރތުން ު
ވތަ ކަމެއް ކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ބިން ަ
(ހ) ވަކި މަސައްކަތެއް ނު ަ
ނޓަރ ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ބަލައި ،ގަވއިދުން މޮ ި
ކތި ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުން ތަކުގައި ކުލި ދެއްކުމަށް
ބންތަކއި އެހެނިހެން ތަ ެ
(ށ) ކައުންސިލްގެ އިދރއިން ި
ނނަވަމެވެ.
ބރު އެޅުމުގެ ގޮތުން ގަވއިދުން ކުލި ނުދައްކނަމަ ޖޫރިމަނ ކުރެވޭނެ އުޞޫލެއް ހިމެނުމަށް ދަ ް
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މލ
މ
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332
3939
ް:
ނ
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332
ފޯން3939 :
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www.audit.gov.mv
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